
 
 

 

Z á p i s n i c a 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota,  

konaného dňa 23. apríla  2014 
v zasadacej miestnosti obecného úradu v Lehote 

 
Prítomní:  
Starosta: Milan Chmelár 
Poslanci: Dagmar Kubicová, Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Slávka Zaujecová, Ing. Jozef Mesároš, Alexander 

Gála 
Nový poslanci: Milan Belko, PaedDr., Vladimíra Chobotová (PN - ospravedlnená) 
Hlavný kontrolór: Ing. arch. Oto Hodál – neprítomný, dnešným dňom sa vzdal funkcie hlavného kontrolóra obce 
Ospravedlnení:  JUDr. Jozef Burda (PN).  
 
 
Navrhnutý program: 

1. Úvod, otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky  
3. Schválenie nástupu náhradníkov na poslancov OZ 
4. Zloženie sľubu nových poslancov                       
5. Žiadosti  
6. Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra obce Lehota 
7. Vyhlásenie voľby nového kontrolóra 
8. Dodatok č. 1 – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Lehote 
9. Schválenie štatútu redakčnej rady časopisu obce Lehota 
10. Schválenie dotácie na 1 dieťa v roku 2014 pre  záujmovú činnosť v CVČ 
11. Správa centrálnej inventarizačnej komisie za rok 203 
12. Schválenie VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Lehota 
13. Doplnenie sadzobníka poplatkov na rok 2014 
14. Schválenie platu starostu obce na rok 2014 
15. Rôzne 
16. Interpelácie poslancov 
17. Diskusia 
18. Záver 

 
 
K bodu 1  
Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril privítaním všetkých prítomných starosta obce p. Milan Chmelár. 
Skonštatoval, že počet prítomných poslancov je šesť zo siedmych, keďže dvaja poslanci sa vzdali mandátu, takže 
OZ je uznášania schopné a prítomný je aj jeden náhradník, ktorý zloží sľub poslanca. 
Pán starosta informoval, že nakoľko nastali nové skutočnosti, navrhuje upraviť program rokovania nasledovne: 
Bod.6) sa celý vypúšťa a nahrádza novým znením „Menovanie zástupcu obce do výkonnej rady VITIS“ 
 
Upravený program bol jednomyseľne schválený. 
Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová,              

Ing. Jozef Mesároš) 
 
K bodu 2 
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov  a zapisovateľky  
Starosta obce p. Milan Chmelár navrhol a dal schváliť návrhovú  komisiu v tomto zložení: 

� Dagmar Kubicová        
� Ing. Ivan Chlebec  
� Jozef Selický                

 
� OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu. 

Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický,  Slávka Zaujecová, Alexander Gála,     
Ing. Jozef Mesároš). 



 
 

 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov: 
� Ing. Jozef  Mesároš             
� Alexander Gála     

 
Za zapisovateľku zápisnice bola určená  zamestnankyňa obce: 

�  Gabriela Zabáková 
 
K bodu 3 
Schválenie nástupu náhradníkov na poslancov OZ 

o Starosta obce informoval, že nakoľko dvaja poslanci sa vzdali mandátu poslanca OZ, je potrebné aby 
OZ súhlasilo s  nástupom náhradníkov p. Milan Belko a PaedDr. Vladimíra Chobotová v zmysle zákona 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, cit. „§ 51 
Náhradníci: 
(1) Ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva 
ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil 
mandát, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 44 
ods. 2 a 3. 
(2) Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni 
mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše starosta obce. 
 

o OZ súhlasí, aby p. Milan Belko a PaedDr. Vladimíra Chobotová  nastúpili na miesta poslancov OZ. 
Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Slávka Zaujecová,  Ing. Jozef Mesároš, 

Alexander Gála). 
 
K bodu 4 
Zloženie sľubu nového poslanca 

o p. starosta informoval, že dňa 04.04.2014 p. Radoslav Kriváček a dňa 14.04.2014 p. Juraj Pavel sa 
písomne vzdali mandátu poslanca OZ. Ďalšími náhradníkmi v poradí  sú p. Milan Belko a PaedDr. 
Vladimíra Chobotová. Nakoľko PaedDr. Vladimíra Chobotová je PN, tak p. starosta  vyzval 
prítomného p. Milana Belku, aby zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. PaedDr. Vladimíra 
Chobotová zloží sľub poslanca na najbližšom zastupiteľstve po ukončení PN.  P. Milan Belko  zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca a podpísal písomné znenie, ktoré je prílohou zápisnice. Starosta mu 
následne odovzdal dekrét poslanca a poprial mu veľa pracovných úspechov v jeho poslaneckej činnosti.  

o OZ berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslancov OZ p. Radoslava Kriváčka a p. Juraja Pavela. 
Mandát poslancov OZ zanikol doručením ich písomných žiadostí na obecný úrad v súlade s § 25 ods. 2 
písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

o OZ konštatuje, že Milan Belko zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
 
K bodu 5 
Žiadosti   
 
P. Helena Bednárová, Lehota č. 311 

� Žiadosť o jednorazovú finančnú podporu z rozpočtu obce Lehota. 
� Predsedkyňa sociálnej komisie p. Slávka Zaujecová  informovala, že prešetrili uvedenú žiadosť, ale 

nakoľko nastali nové skutočnosti (p. Bednárová a jej syn sa medzičasom zamestnali) navrhuje 
poskytnúť finančnú výpomoc vo výške 50 €. 

� Ing. Ivan Chlebec upozorňuje, že toto nie je prvá žiadosť p. Bednárovej, preto nedoporučuje schváliť 
finančnú výpomoc.  
 

� OZ schvaľuje jednorazovú finančnú výpomoc p. Helene Bednárovej, bytom Lehota č. 311, vo výške 50 
€. 

Hlasovanie: za 4 (Dagmar Kubicová,  Slávka Zaujecová,  Ing. Jozef Mesároš, Milan Belko) 
                      proti 3 (Alexander Gála, Jozef Selický, Ing. Ivan Chlebec). 
 
P. Vladimír  Krajinčák,  Lehota č. 487 

□ Žiadosť o rozšírenie nájomného pozemku pod obchodom Potraviny Kravla o výmere 8,5 m x 2,5 m, 
spolu 21,25 m2, podľa predloženého nákresku, z dôvodu rozšírenia predajne smerom k hlavnej ceste.  

□ P. Krajinčák – rozšírenie predajne pomôže k skvalitneniu poskytovaných služieb jeho predajňou 
a predovšetkým napomôže k rozšírenie ponúkaného sortimentu v predajni.  



 
 

 

□ P. starosta -  obecná rada za prítomnosti p. Krajinčáka sa  vyjadrila kladne, ale mali jednu požiadavku,  
aby sa  pred predajňou vyznačili parkovacie miesta. P. Krajinčák súhlasil.  
 

□ OZ schvaľuje žiadosť p. Vladimíra Krajičnáka, Lehota č. 487 o prenájom obecného pozemku pod 
obchodom Potraviny Kravla o výmere 8,5 m x 2,5 m, spolu 21,25 m2 podľa predloženého nákresu.  

Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický,  Slávka Zaujecová,  Ing. Jozef Mesároš, 
Milan Belko, Alexander Gála). 

 
P. Zdenka Adamcová, Murániho 5, Nitra 

� Žiadosť o zmenu letných otváracích hodín v prevádzke piváreň KD Lehota nasledovne: Pondelok až 
piatok 14.00 hod. – 24.00 hod., sobota 10.00 hod.  – 02.00 hod. , nedeľa 10.00 hod.  – 24.00 hod.  

� P. starosta – obecná rada navrhla zmenu nasledovne: pondelok až štvrtok 14.00 hod – 22.30 hod., piatok 
14.00 hod. – 24.00 hod, sobota 10.00 hod. – 24.00 hod, nedeľa 10.00 hod – 22.30 hod.  

� Ing. Jozef Mesároš – navrhuje ponechať piatok a sobotu do 02.00 hod, preto aby mladí ľudia mali kam 
chodiť a nie po polnoci sa rozísť po dedine, je to pre nich ešte zavčasu o polnoci.  

� P. starosta má inú skúsenosť, keď sú potúžení alkoholom, tak každých šesť až osem týždňov 
vykopávajú sklenenú výplň, ktorá je na obecnej tabule, rozbili na zastávke pri kostole tabuľu, sochy 
zvalili, naposledy vytlačili a rozbili auto na hlavnú cestu, nové vysadené stromčeky vytrhali a zahodili 
do potoka. Chcel tomu predísť a zastaviť to, osobne si prešiel všetky pohostinstvá v dedine, aby sa 
porozprával s majiteľmi. Ak to bude takto pokračovať bude musieť pristúpiť k tomu aby skrátili 
otváracie hodiny, resp. prevádzky dá uzatvoriť.  

� P. starosta dal hlasovať za návrh obecnej rady  
 

� OZ schvaľuje letné otváracie hodiny v prevádzke piváreň KD Lehota nasledovne: pondelok až štvrtok 
od 14.00 hod. do 22.30. hod. , piatok od 14.00 hod. do 24.00. hod, sobota od 10.00 hod. do 24.00 hod., 
nedeľa od 10.00  hod. do 22.30 hod.  

Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Slávka Zaujecová, Alexander Gála, 
Milan Belko)  

                     proti 1 (Ing. Jozef Mesároš). 
 
P. Zdenka Adamcová, Murániho 5, Nitra 

� Žiadosť o prenájom vonkajších priestorov prevádzky piváreň KD Lehota.  
 

� OZ schvaľuje žiadosť p. Zdenky Adamcovej, bytom Murániho 5, Nitra o prenájom vonkajších 
priestorov, časť parc. 333/10 o výmere 220 m2 v areáli KD Lehota, za účelom prevádzkovania pivárne.  

Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 
Jozef Mesároš, Milan Belko). 

 
� Žiadosť o zníženie nájomného za vonkajšie priestory. 
� P. starosta informoval, že vonkajšia terasa je o výmere 220 m2, táto terasa podľa nájomnej zmluvy by 

mala fungovať 5 mesiacov (máj až september). Nájomné mesačne vychádza 273,85 € a túto sumu žiada 
p. Adamcová znížiť o 50 %. 

� P. Selický navrhuje znížiť o 25 %, o návrhu sa nehlasovalo. 
� Ing. Chlebec – tým že znížime cenu, či neporušíme sadzobník určený OZ, ktoré určilo sumu za 1m2. 
� P. starosta dáva hlasovať či OZ súhlasí so znížením nájomného v prevádzke piváreň KD Lehota 

vonkajšie priestory. 
 

� OZ neschvaľuje žiadosť p. Zdenky Adamcovej, bytom Murániho 5, Nitra o zníženie nájomného 
vonkajších priestorov, časť parc. 333/10 o výmere 220 m2 v areáli KD Lehota, za účelom 
prevádzkovania pivárne. 

Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Slávka Zaujecová, Ing. Jozef Mesároš, Alexander 
Gála,  Milan Belko) 

                    zdržal sa 1 (Jozef Selický). 
 
K bodu 6 
Menovanie zástupcu obce do výkonnej rady VITIS 

� P. starosta informoval, že p. Kriváček po vzájomnom dohovore, ešte pred tým ako sa vzdal mandátu, 
navrhoval, aby za zástupcu obce bol vo výkonnej rade p. starosta a p. Kriváček zostane naďalej vo 
výkonnej rade, ale s tým, že bude zástupcu za organizácie, spolky a združenia (za Maticu Slovenskú). 
Bolo by vhodné, aby za obec bol zástupca vo výkonnej rade starosta, nakoľko obec do združenia 



 
 

 

prispieva najväčšou sumou (napr. podnikatelia prispievajú 1 € a obec vyše 1 000 €) a vo výkonnej rade 
sú starostovia všetkých obcí z mikroregiónu.  
 

� OZ schvaľuje p. Milana Chmelára za člena do výkonnej rady VITIS za obec Lehota. 
Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 

Jozef Mesároš, Milan Belko). 
 
K bodu 7 
Vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra obce Lehota  

o P. starosta informoval, že dnes mu bolo doručené od Ing. Arch. Ota Hodála, hlavného kontrolóra obce, 
vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra v obci Lehota. 

o Na základe tejto skutočnosti, obec musí vyhlásiť nové voľby a musí určiť úväzok. 
 

o OZ v súlade s ods. 6, § 18a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov určuje úväzok hlavného kontrolóra 20 %. 

Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 
Jozef Mesároš, Milan Belko). 

 
� OZ v súlade s ods. 2, § 18a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na deň 04.06.2014. 
� OZ žiada starostu obce Lehota zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra vyvesením 

oznámenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Lehota, podľa § 18a), ods. 2 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov. 

Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 
Jozef Mesároš, Milan Belko). 

 
K bodu 8 
Dodatok č. 1 – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Lehote  

� P. starosta – nakoľko prišlo k zmene poslancov a niektorí sú aj členmi redakčnej rady, z toho dôvodu je 
treba prijať dodatok k zásadám odmeňovania poslancov OZ, aby pri odmeňovaní  poslancov OZ 
neprišlo ku konfliktu záujmov.  
 

� OZ prerokovalo dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 1 – Zásad odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Lehota.  

� OZ schvaľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
podľa § 11, ods. 4, písm. k)  Dodatok č. 1 – Zásady odmeňovania poslancov OZ Lehota. 

Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 
Jozef Mesároš, Milan Belko). 

 
K bodu 9 
Schválenie štatútu redakčnej rady časopisu obce  Lehota 

� P. Starosta – obec Lehota vydáva už niekoľko rokov časopis obce Lehota, ale doteraz nebol schválený 
štatút časopisu Lehota. Štatút bude záväzný pre všetkých členov redakčnej rady. Sú tam uvedené všetky 
kompetencie redakčnej rady, redaktorov a aj starostu.  

� P. Jozef Selický – pýta sa, prečo je v prílohe limitované, že môže byť reklama v jednom časopise 
obmedzená len na jednu stranu. P. starosta – nechceme robiť z obecného časopisu komerčný časopis, 
uvidí sa do budúcnosti, aký bude záujem o takúto reklamu. 
 

� OZ schvaľuje štatút časopisu obce Lehota.  
Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 

Jozef Mesároš, Milan Belko). 
 
K bodu 10 
Schválenie dotácie na 1 dieťa v roku 2014 pre záujmovú činnosť v CVČ 

□ P. Starosta – informoval, že nakoľko prišla žiadosť z CVČ Domino (6 detí) o dotáciu na deti 
navštevujúce CVČ mimo miesta bydliska, OZ musí schváliť dotáciu na jedno dieťa na kalendárny rok 
2014. Navrhuje sumu 50 €-/1 dieťa/rok 2014. 
 



 
 

 

□ OZ  schvaľuje dotáciu pre financovanie záujmovej činností detí s trvalým pobytom v obci Lehota 
v CVČ na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 vo výške 50 €/dieťa/rok so spôsobom poskytovania 
dotácie jednorazovo podľa počtu detí na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutej dotácie CVČ.  

□ OZ schvaľuje možnosť záujmovej činnosti detí maximálne v troch CVČ súčasne, pričom schválená 
výška dotácie na jedno dieťa sa pomerne prerozdelí pre jednotlivé CVČ. V prípade, že dieťa bude 
zapísané do viac ako troch CVČ, na základe výzvy obce rozhodne rodič (zákonný zástupca) dieťaťa, 
ktoré tri CVČ bude dieťa navštevovať.  

Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 
Jozef Mesároš, Milan Belko). 

 
K bodu 11 
Správe ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2013             

� p. Starosta – prečítal správu ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2013, viď príloha.  
 

� OZ  berie na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2013, viď príloha.  
Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 

Jozef Mesároš, Milan Belko). 
 
 
K bodu 12 
Schválenie VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Lehota 

o P. Starosta – informoval, že dňa 29.04.2014 bude stretnutie Ponitrianskeho združenia pre separovaný 
zber (PZO), kde budú všetci starostovia informovaní o spustení separovaného zberu. Následne budú 
občania obce dostupnými informačnými prostriedkami informovaní ako sa bude na tento zber nabiehať. 
VZN je sa predkladá na schválenie OZ na základe jednotného VZN o nakladaní s odpadmi na území 
všetkých členských obcí PZO. Text VZN bol prerokovaný a následne pripomienkovaný jednotlivými 
členmi predstavenstva PZO a je potrebné ho schváliť do konca júna 2014. Obecná rada preštudovala 
celý materiál a navrhuje doplniť nasledovné informácie.  

o 1. Nové znenie v § 8 od. 5 „Nádoby na TZ KO (papiera, plastov a BRKO) textilu a jedných olejov sú 
poplatníkom k dispozícii v rámci projektu PZO v zberovom mieste počas prevádzkových hodín 
vyhlásených v miestnom rozhlase.  
2. V § 12, ods. 1,3,5 sa vypúšťajú slová „na požiadanie“ a „na ihrisku“. 
3. V § 13, ods. 4, písm. a,b,c,d,e,f,g sa dopĺňajú na konci vety slová „v obci“.  
4. V § 17, ods. 6, sa vypúšťa „alebo na základe zmluvy o zápožičke, obcou dodanom“  

o P. Milan Belko – pýta sa, ako sa bude riešiť situácia, keď niektorí občania nedostali nádoby pre 
separovaný zber. P. starosta – všetky informácie sú na obecnom úrade, kde sa spisuje zoznam tých, 
ktorí nedostali nádoby a pod.   
 

o OZ  prerokovalo  dôvodovú správu a návrh VZN č. 01/2014 O nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lehota, 

o  OZ schvaľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
podľa § 6, ods. 1, VZN č. 01/2014 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Lehota. 

Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 
Jozef Mesároš, Milan Belko). 

 
 
K bodu 13 
Doplnenie sadzobníka poplatkov na rok 2014  

• P. Starosta – informoval, že v rámci sadzobníka poplatkov obce Lehota navrhuje doplniť spoplatnenie 
prenájmu verejného priestranstva, celoročné parkovanie súkromného osobného motorového vozidla 
v sume 20 € na rok.  
 

• OZ schvaľuje doplnenie do „Sadzobníka poplatkov obce Lehota“  v bode 3, nový prenájom verejného 
priestranstva – celoročné parkovanie súkromného osobného motorového vozidla rok/20 €. 

Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 
Jozef Mesároš, Milan Belko). 

 
 



 
 

 

K bodu 14 
Schválenie platu starostu obce na rok 2014  

� Po malej 5-minútovej prestávke p. starosta vyzval návrhovú komisiu, aby sa vyjadrila k uvedenému 
bodu.  

� P. Kubicová – poslanci sa rozhodli, že budú hlasovať verejne a návrhová komisia navrhuje zvýšenie 
platu starostu o 30 %. 
 

� OZ konštatuje, že priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2013 bola v sume 
824 €. 

� OZ konštatuje, že na základe uznesenia č. 74/2013, zo dňa 12.12.2013, bol plat starostu doposiaľ 
stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, so zvýšením o 10 % , čo po 
uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 znamená – na základe § 
3 ods. 1 citovaného zákona – od 01.01.2014 sumu 1 795 €. 

� OZ schvaľuje podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 01.04.2014 plat starostu v sume, 
ktorá sa rovná zvýšenie minimálneho platu o 30 %, t.j. na sumu 2 121 €. 

Hlasovanie: za 7 (Dagmar Kubicová,  Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, Alexander Gála, Slávka Zaujecová, Ing. 
Jozef Mesároš, Milan Belko). 

 
K bodu 15 
Rôzne 
P. Starosta informoval poslancov nasledovne: 

� Poďakoval odchádzajúcim poslancom za ich aktivitu, činnosť, spoluprácu a dúfa, že tým spolupráca 
nekončí a bude pokračovať.  

� Obec buduje zberný dvor, podala sa žiadosť o dotáciu z Nadácie PONTIS o finančný príspevok na 
budovanie zberného dvora v areáli poľnohospodárskeho družstva. Je tam možnosť získať cca 7 tis. €. 
Obec by využila dotáciu na úpravu terénu, na likvidáciu náletových drevín a urobiť bránu.  

� Upozorňuje na výtržnosti, ktoré sa v poslednej dobe množia v obci. Na OZ sú prítomní zástupcovia 
Baru v Lehote p. Lenčéš a chcel by ich poprosiť o spoluprácu, aby pomohli pri riešení problémov.  
Vandali znehodnotili aj vnútorný majetok v bare. Sťažnosť je aj zo strany pošty, nakoľko návštevníci 
baru robia výtržnosti a znehodnocujú ich majetok.  

� Z NSK obec dostala dotácie na menšie akcie v celkovej sume 2 050 € a chcel by poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na vypracovaní žiadostí a zvlášť p. Ľubomírovi Držíkovi.  

� Prebehlo jednanie, ktoré iniciovala p. Látečková s povodím váhu o vyčistení potoka od mosta po lipky. 
Sľúbili, že to dajú do plánu na rok 2015.  

� Obec dostala povolenie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) na prevádzku školskej 
jedálne v priestoroch kultúrneho domu (bývalé materské centrum Obláčik). V Materskej škole ÚVZ 
povolil  rozšírenie prevádzky na 65 detí. 

� Recyklácia drevnej  hmoty sa v obci konala tretí krát. Vypílilo sa veľmi veľa v obci, ale na druhú stranu 
sa veľa nových stromčekov vysadilo. Pri kaplnke sa urobili terénne úpravy - alej, vysadili sa tam jedlé 
gaštany, čerešne, marhule, hrušky, višne. Za pár rokov, keď to bude kvitnúť a rásť to bude krásna 
oddychová zóna. Prosí občanov, ktorí by videli, že niekto znehodnocuje stromky, nech ich upozornia, 
lebo už sa stalo že vandali poškodili a vytrhali stromky.  

� V obci sú umiestnené nové sochy, ktoré sú vlastne z vyrezaných stromov v obci, ktoré boli poškodené 
a vhodné na výrub. Je v nich kúsok histórie a budú pre oživenie na stretnutie Lehôt a pre spestrenie 
prostredia v obci.  

� Chcel by pochváliť pracovníkov na aktivačných prácach, v obci urobili veľmi veľa práce. A ďakuje p. 
Lahučkému a p. Domčekovi, pracovníkom obce, ktorí ich majú pod svojim vedením,  nie je to vždy 
ľahká práca.  

� Pracuje sa na príprave čističky a kanalizácie. Absolvoval pracovnú cestu na Moravu do Hoštetína 
do Sačurova, kde sú koreňové čističky,  nad ktorou sa aj v obci Lehota uvažuje, nakoľko klasická by asi 
nebola povolená, lebo máme malý prietok potoka.   

� Dňa 25.04.2014 bude stretnutie s občanmi (cca 10) ul. Prostredné hony, s ktorými nemáme 
vysporiadanú cestu za účelom majetkoprávneho vysporiadania, aby cesta bola obecná v celej časti. Je 
vypracovaný plán druhej novej cesty ul. Prostredné hony, ktorá je tam aj plánovaná, ale problémy sú 
„štuple“, čiže nepriechodnosť ulíc. Treba to riešiť komplexne.  

� Dňa 30.04.2014 bude výročie zjavenia Panny Márie pri kaplnke. Bude to od 16.00 hod. svätá omša 
v kostole, potom procesia ku kaplonke, kde bude malá pobožnosť, vystúpia nejaké folklórne skupiny 
a potom program bude pokračovať v kultúrnom dome, kde sa bude podávať občerstvenie. Prosí 
o spoluprácu poslancov OZ Lehota.  



 
 

 

� Dňa 11.05.2014 sa uskutoční „Beh pre zdravie“ a „Preteky lezúňov“. 
� Informoval o kompletnej vykonanej kontrole z Národného kontrolného úradu SR, kontrola 

hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy 
a územnej samosprávy, ktorá sa  uskutočnila od 24.01.2014 do 28.03.2014. Boli tu zistené nejaké 
pochybenia, ale veci sa dali do súladu so zákonom, aby v budúcnosti nedochádzalo k týmto 
pochybeniam. Obec musí prijať plán opatrení do 24.04.2014, ktoré obci vytkol NKÚ a do 30.06.2014 
musí oznámiť NKÚ ako tieto veci vyriešil a aké prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
Protokol vypracovaný NKÚ bol prerokovaný osobne s každým poslancom a mali možnosť sa k tomu 
vyjadriť.  

� P. starosta informuje poslancov, že v zmysle § 13b), ods. 1 zákona SNR o obecnom zriadení č. 
369/1990 Zb., v znení neskorších právnych predpisov, poveruje p. Dagmar Kubicovú  zastupovaním 
starostu obce Lehota a  navrhuje nového člena do obecnej rady Ing. Ivana Chleba, namiesto p. 
Radoslava Kriváčka.  

� P. Kubicová prijala funkciu zástupcu starostu obce Lehota.  
 

� OZ berie na vedomie, že p. starosta  v zmysle § 13b), ods. 1 zákona SNR o obecnom zriadení č. 
369/1990 Zb., v znení neskorších právnych predpisov, poveruje p. Dagmar Kubicovú  zastupovaním 
starostu obce Lehota.  

� OZ berie na vedomie, že p. Dagmar Kubicová prijala funkciu zástupcu starostu obce Lehota. 
� OZ schvaľuje člena do obecnej rady Ing. Ivana Chlebca, za p. Radoslava Kriváčka.  

Hlasovanie: za 6 (Dagmar Kubicová, Slávka Zaujecová, Ing. Jozef Mesároš, Alexander Gála,  Milan Belko, 
Jozef Selický) 

                    zdržal sa 1 (Ing. Ivan Chlebec). 
 
K bodu 16 
Interpelácie poslancov 
Ing. Jozef Mesároš   

• Informuje, že sa začal opravovať kostol. 
• Navrhuje, aby si bar zriadil nejakú SBS službu, alebo nejakého zamestnanca, ktorý by dohliadal 

a upozornil ľudí, ktorí odchádzajú z baru. P. Lenčéš – nie je to také jednoduché, čo sa týka aj financií.  
 
 
K bodu 17 
Diskusia 
 
P. Dagmar Kubicová, poslankyňa OZ 

� Chcela by vedieť, že kedy sa na starej hore odstránia betóny, ktoré bránia prechodu na poľovnícku 
chatu. Bolo dohodnuté s občanmi starej hory, že to odstránia po namontovaní rampy, ktorú tam obec 
osadila. Rampa je dávno osadená a betóny sú neodvezené.  

� P. starosta – cesta je súkromný majetok, vlastníkov pozemkov na starej hore. Pred rokom bol bod 
rokovania na OZ, kde mal prísť zástupca f. MIFER a túto cestu odovzdať do majetku obce (aj vodovod, 
verejné osvetlenie). Do dnešného dňa sa zástupca uvedenej firmy nedostavil. Potom bola uzatvorená 
zmluva medzi obcou a f. MIFER o bezplatnom prevode verejného osvetlenia. V zmluve je uvedené, že 
obec môže využívať uvedenú cestu za účelom spravovania VO. Obec  platí spotrebu energie verejného 
osvetlenia, vyváža  TKO a realizuje zimnú údržbu. Chce, aby sa veci dali na poriadok, bude to nutné 
riešiť. 

� P. Látečková  (obyvateľka starej hory) – za cestu si každý zaplatil, ju osobne to vyšlo 5 tis. €. Na 
bývalej príjazdovej ceste na poľovnícku chatu sa robili nejaké terénne úpravy a zatiaľ bola otvorená 
cesta na poľovnícku chatu zo starej hory. Lenže tá cesta zostala otvorená a naďalej bola využívaná. 
Bolo vinobranie, autá chodili stále cez starú horu. Potom jeden občan starej hory tam dal naviezť 
betóny, cez ktoré sa nedá prechádzať, iba pešo alebo bicyklom.  

 
P. Ľubomír Držík, občan obce Lehoty  

� Pýta sa, že kto je investorom rekonštrukcie medenej veže na kostole. 
� P. starosta – je to majetok cirkvi, treba sa obrátiť na farský úrad.  

 
P. Ľudovít Lahučký, zamestnanec OcÚ Lehota 

� Je pohoršený výsledkom kontroly – konkrétne hlavným kontrolórom ako sa voči obci zachoval.  
� P. Kubicová – je veľmi smutné to čo sa stalo a hlavne jej je ľúto, že museli dvaja poslanci odísť zato, že 

chceli obci pomôcť a mali uzatvorenú dohodu s obcou. Určití ľudia by sa mali nad sebou zamyslieť.  



 
 

 

K bodu 18   
Záver, ukončenie rokovania     

Na záver starosta ukončil mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva,  ešte raz poďakoval 
odchádzajúcim  poslancom p. Radoslavovi Kriváčkovi a p. Jurajovi Pavelovi za ich prácu poslanca OZ a  
všetkým prítomným poslancom ako i občanom za účasť na  rokovaní obecného zastupiteľstva.  
 
 
 
Zapísala: 
Gabriela Zabáková               ............................................ 
 
Overovatelia:                                            
 
Ing. Jozef  M e s á r o š         ............................................    
 
 
Alexander   G á l a                 ............................................                
 
 
 
 
 
 
 
V Lehote dňa: 23.04.2014                               ................................................... 

                                    Milan  C h m e l á r                                
                                                   starosta  obce   Lehota                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Uznesenia 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo  

dňa 23. apríla 2014 o 18.00 hod.  
v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota 

__________________________________________________________________________________ 
 
K bodu 1 – Schválenie programu 
 
Uznesenie č. 8/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e 
upravený program mimoriadneho zastupiteľstva. 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
K bodu 2 – Voľba návrhovej komisie 
 
Uznesenie č. 9/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a) v o l í   

návrhovú  komisiu v zložení:  Dagmar Kubicová, Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický, 
b) b e r i e   n a   v e d o m i e  

že za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Ing. Jozefa Mesároša a Alexandra Gálu a za 
zapisovateľku zápisnice starosta určil  zamestnankyňu obce Gabrielu Zabákovú.  

          
                     
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                           ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
K bodu 3 – Schválenie nástupu náhradníkov na poslancov OZ 
 
Uznesenie č. 10/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s ú h l a s í   
aby p. Milan Belko a PaedDr. Vladimíra Chobotová  nastúpili na miesta poslancov OZ. 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                           ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
K bodu 4 – Zloženie sľubu nového poslanca 
 
Uznesenie č. 11/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a) b e r i e   n a   v e d o m i e  

vzdanie sa mandátu poslancov OZ p. Radoslava Kriváčka a p. Juraja Pavela. Mandát poslancov OZ zanikol 
doručením ich písomných žiadostí na obecný úrad v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení. 

b) k o n š t a t u j e              
že p. Milan Belko zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 



 
 

 

K bodu 5  - Žiadosti  
 
Uznesenie č. 12/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e     
jednorazovú finančnú výpomoc p. Helene Bednárovej, bytom Lehota č. 311, vo výške 50 €. 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
Uznesenie č. 13/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e     
žiadosť p. Vladimíra Krajičnáka, Lehota č. 487 o prenájom obecného pozemku pod obchodom Potraviny Kravla  
o výmere 8,5 m x 2,5 m, spolu 21,25 m2 podľa predloženého nákresu. 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 14/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e     
letné otváracie hodiny v prevádzke piváreň KD Lehota nasledovne: pondelok až štvrtok od 14.00 hod. do 22.30. 
hod., piatok od 14.00 hod. do 24.00. hod, sobota od 10.00 hod. do 24.00 hod., nedeľa od 10.00  hod. do 22.30 
hod.  
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 15/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e     
žiadosť p. Zdenky Adamcovej, bytom Murániho 5, Nitra o prenájom vonkajších priestorov, časť parc. 333/10 
o výmere 220 m2 v areáli KD Lehota, za účelom prevádzkovania pivárne. 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
Uznesenie č. 16/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
n e s c h v a ľ u j e     
žiadosť p. Zdenky Adamcovej, bytom Murániho 5, Nitra o zníženie nájomného vonkajších priestorov, časť parc. 
333/10 o výmere 220 m2 v areáli KD Lehota, za účelom prevádzkovania pivárne. 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 



 
 

 

K bodu 6 – Menovanie zástupcu obce do výkonnej rady VITIS      
 
Uznesenie č. 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e     
p. Milana Chmelára za člena do výkonnej rady VITIS za obec Lehota. 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
K bodu 7 – Vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra  
 
Uznesenie č. 18/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
u r č u j e   
v súlade s ods. 6, § 18a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov úväzok 
hlavného kontrolóra 20 %. 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
Uznesenie č. 19/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a) v y h l a s u j e  

v súlade s ods. 2, § 18a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
voľbu hlavného kontrolóra na deň 04.06.2014.   

b) ž i a d a  
podľa § 18a), ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, starostu 
obce Lehota zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra vyvesením oznámenia na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke obce Lehota.  

 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
 
K bodu 8 – Dodatok č. 1 – Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Lehote 
 
Uznesenie č. 20/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote     
a) p r e r o k o v a l o  

dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 1 – Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lehota, 
b) s c h v a ľ u j e               

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 11, ods. 4, písm. 
k)  Dodatok č. 1 – Zásady odmeňovania poslancov OZ Lehota. 

 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 

 
 



 
 

 

K bodu 9 – Schválenie štatútu redakčnej rady časopisu obce Lehota 
 
Uznesenie č. 21/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e    
schvaľuje štatút časopisu obce Lehota. 

 
 

V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
K bodu 10 – Schválenie dotácie na 1 dieťa v roku 2014 pre záujmovú činnosť v CVČ   
 
Uznesenie č. 22/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote   
a) s c h v a ľ u j e                       

dotáciu pre financovanie záujmovej činností detí s trvalým pobytom v obci Lehota v CVČ na obdobie od 
01.01.2014 do 31.12.2014 vo výške 50 €/dieťa/rok so spôsobom poskytovania dotácie jednorazovo podľa 
počtu detí na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutej dotácie CVČ, 

b) s c h v a ľ u j e               
možnosť záujmovej činnosti detí maximálne v troch CVČ súčasne, pričom schválená výška dotácie na jedno 
dieťa sa pomerne prerozdelí pre jednotlivé CVČ. V prípade, že dieťa bude zapísané do viac ako troch CVČ, 
na základe výzvy obce rozhodne rodič (zákonný zástupca) dieťaťa, ktoré tri CVČ bude dieťa navštevovať.  

 
 

 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
K bodu 11 – Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2013 
 
Uznesenie č. 23/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
správu ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2013, viď príloha. 

 
 

V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 

K bodu 12 – Schválenie VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území obce Lehota 

 
Uznesenie č. 24/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote     
a) p r e r o k o v a l o  

dôvodovú správu a návrh VZN č. 01/2014 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Lehota, 

b) s c h v a ľ u j e               
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6, ods. 1, VZN 
č. 01/2014 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lehota. 

 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 



 
 

 

K bodu 13 - Doplnenie sadzobníka poplatkov na rok 2014  
 
Uznesenie č. 25/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e     
doplnenie do „Sadzobníka poplatkov obce Lehota“  v bode 3, nový prenájom verejného priestranstva – celoročné 
parkovanie súkromného osobného motorového vozidla rok/20 €. 
 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
K bodu 14 - Schválenie platu starostu obce na rok 2014 
 
Uznesenie č. 26/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote    
a) k o n š t a t u j e            

že priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2013 bola v sume 824 €. 
b) k o n š t a t u j e             

že na základe uznesenia č. 74/2013, zo dňa 12.12.2013, bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím OZ 
podľa § 4 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, so zvýšením o 10 % , čo po uplatnení priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 znamená – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 
01.01.2014 sumu 1 795 €. 

c) s c h v a ľ u j e  
podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 01.04.2014 plat starostu v sume, ktorá sa rovná zvýšenie 
minimálneho platu o 30 %, t.j. na sumu 2 121 €. 
 

 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
K bodu 15 - Rôzne 
 
Uznesenie č. 27/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a) b e r i e   n a   v e d o m i e 

že p. starosta  v zmysle § 13b), ods. 1 zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení neskorších 
právnych predpisov, poveruje p. Dagmar Kubicovú  zastupovaním starostu obce Lehota.  

b) b e r i e   n a   v e d o m i e 
že p. Dagmar Kubicová prijala funkciu zástupcu starostu obce Lehota, 

c) s c h v a ľ u j e     
člena do obecnej rady Ing. Ivana Chlebca, za p. Radoslava Kriváčka.  

 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          ........................................... 
                     Milan   Ch m e l á r 

  starosta obce 
 
 
 
 
 



 
 

 

V ý p i s  
z  uznesenia 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo  
dňa 23. apríla 2014 o 18.00 hod.  

v zasadacej miestnosti obecného úradu Lehota 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
K bodu 6 – Menovanie zástupcu obce do výkonnej rady VITIS      
 
Uznesenie č. 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e     
p. Milana Chmelára za člena do výkonnej rady VITIS za obec Lehota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Lehote dňa 23.04.2014                                                                          
 
 
 
          ........................................... 
                   Milan   Ch m e l á r 

   starosta obce 
 

 
 
 


